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Milé učitelky a studentky,  
milí učitelé a studenti,

školní rok je u konce. Věříme, že vaše celoroční aktivita 
a úsilí, které jste společně vyvíjeli pro získání titulu 
Světová škola, se začátkem léta neskončí, a že se stejně 
jako školy, které titul Světová škola získaly v minulých 
letech, budete i nadále aktivně zajímat o dění kolem vás 
i jeho globální souvislosti. 

Předtím než se školní rok zcela uzavře, přinášíme vám 
ukázky prací škol, které v letošním roce o certifikát 
Světová škola usilovaly a další zajímavosti z dění 
v projektu. 

Příjemné čtení!

Za tým Světové školy

Kateřina Sequensová 
MKC Praha, z. s.
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CO SE DĚJE
...ve Světové škole

Otázka na 
Simonu Babčákovou

inspektorku Světové školy

 Simona Babčáková je inspektorkou Světové školy 
 a zároveň patronkou celého projektu. Jako ,,Světová 
 inspektorka“ usiluje o to, aby školy vedly mladé lidi 
 k uvědomování si souvislostí a k občanské aktivitě. 
 Opět Vám přinášíme její odpověď na jednu aktuální otázku. 

Nejvíce oceňuji to, že se 
žáci a učitelé rozhodli dělat 
něco nepovinného, něco 
navíc, a vložili do toho svůj 
čas a energii. Věřím, že se 
jim to vrátí v podobě zážitků, 
na které mohou vzpomínat 
a které je mohou formovat.

Co nejvíce oceňujete na školách, které 

celý rok usilovaly o titul Světová škola?

Simona Babčáková, 

česká herečka
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Rekapitulujeme
celoroční akce

Gymnázium Chotěboř

Gymnázium PORG Ostrava

Gymnázium Jevíčko

ZŠ a MŠ Jindřichov

Studenti z primy Gymnázia PORG Ostrava se zaměřili 
na problematiku ochrany životního prostředí – kon-
krétně ochranu zvířat. Na veřejné akci s názvem „Ani-
ma Animals aneb PORG pro přírodu“ představili svou 
činnost zástupci organizací Kola pro Afriku, Save-ele-
phants a Nadace lidé a zvířata.

Žáci ZŠ v Jindřichově se zabývali problematikou plýt-
vání potravin. Na své školní akci informovali dospěláky 
třeba o tom, jak správně skladovat potraviny. Kromě 
toho vytvořili kuchařku receptů ze zbylých potravin. 
Jak jednotlivá jídla chutnají si mohli účastníci akce 
rovnou vyzkoušet.

Petra Duchanová z Gymnázia Chotěboř s malými dětmi 
při zábavných sportovních soutěžích, které probíhaly 
v rámci akce Sportuj a pomáhej 2015.

Studenti Gymnázia Jevíčko se zaměřili na zdravé a etic-
ké sportování. Nejenže si s pozvanými žáky z 8. roč-
níku základní školy skvěle zasportovali, ale také je 
varovali před tím, že se na výrobě sportovních potřeb 
mohou podílet také děti. Společnými silami pak vytvo-
řili plakáty varující před tímto problémem.

CO SE DĚJE
...ve Světové škole
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ZŠ a MŠ Slatinice

ZŠ Maleč

ZŠ Újezd u Brna

ZŠ Dr. Edvarda Beneše v Čakovicích

ZŠ Pacov

ZŠ J. V. Sládka Zbiroh

Žáci ZŠ Slatinice uspořádali pro své spoluobča-
ny besedu o vodě. Svými příspěvky je podpořili 
i pan starosta, historik obce či zástupce místních 
lázní.

Na celém světě žijí děti. Jejich podmínky se liší, liší se 
i jejich problémy. Všechny by ale měly mít možnost si 
hrát a vzdělávat se.

Seznamte se s Fair Trade – představení, ochutnávka 
a prodej Fair Trade výrobků.

ZŠ Dr. Edvarda v Praze – Čakovicích si připravila spor-
tovně-informativní akci pro předškoláky MŠ s téma-
tem „Zvýšený nárůst obézních dětí na naší škole versus 
podvýživa a hlad dětí v rozvojových zemích.“

Výstava o globálních problémech, která byla součástí 
Dne Země, zaujala většinu žáků.

Žáci Základní školy J. V. Sládka Zbiroh v ZOO Plzeň při 
kampani proti chovu hospodářských zvířat v kle-
cích „V ZOO by se měli líp!“ 

CO SE DĚJE
...ve Světové škole
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CO SE DĚJE
...ve vaší škole

Školní rok, jež ukrajuje své poslední dny, 
byl pro děti z naší mateřské školy Kama-
rád tento rok trochu výjimečný: zapojili 
jsme se do projektu Světové školy a pilně, 
krůček po krůčku usilovali o titul…

„Bota Cesťačka Hradečačka“, s níž jsme 
vás seznámili v předchozích příspěvcích, 
s námi prošla kus světa, díky botě se děti, 
mimochodem učily zavazovat tkaničky, 
počítat, obíhat, poměřovat, obtiskovat, 
malovat, vyprávět příběhy... A hlavně 
jsme cestovali po světě, poznávali růz-
né kultury, tradice a obyvatelstvo. Cesta 
byla dlouhá, ale užili jsme si při ní spous-
ty legrace. 

Návrat z rozmanitých cest zpět do 
Hradce Králové byl příležitostí k míst-
ním akcím. První z nich byla nazvána 
,,Udělejme hezčí svět“. V rámci vychá-

zek městem našly děti smutný, neútul-
ný park a napadlo je, že by jej mohly 
ozvláštnit, zkrášlit, aby se zde s chutí 
zastavili kolemjdoucí, poseděli na lavič-
kách a… nápad byl na světě! Za pomo-
ci tatínků děti vyrobily budky pro ptáky, 
kteří by v parku mohli založit své rodin-
ky a svým zpěvem potěšit návštěvníky.  
Ačkoliv naše bota již má období svého 
mladistvého půvabu za sebou, nasázely 
děti do bot květiny a s touto nádherou 
jsme se vydali do parku, jenž se rázem 
proměnil. Na akci se dostavily budou-
cí paní učitelky ze SPgŠ a pod vedením 
Mgr. Tomáše Borůvky zazpívaly jak pís-
ně české, tak například rozšafnou píseň 
ve finském jazyce o komárovi. Pan Ob-
luk odborně nainstaloval vyrobené ptačí 
budky a na vábničky reprodukoval zvuky 
místně vyskytujícího se ptactva. Děti si 
malovaly dřevěné ptáčky. Bota Cesťač-

ka Hradečačka představila přítomným 
své kamarádky z Norska, Afriky, Dán-
ska, Holandska. Botu bylo možno si jak 
prohlédnout, tak se v ní i projít. O další 
hudební produkci se postaraly děti z naší 
MŠ, hostem odpoledne byla nezávazná 
skupina hudebníků muzicírující na cizo-
krajné nástroje. Přítomné slečny, mamin-
ky a babičky pletly při poslechu v parku 
čtverce pro Afriku, jež po nashromáždění 
dostatečného počtu odešleme na deky 
africkým dětem.

Druhou akcí byla slavnostní vernisáž 
v městské knihovně, která se uskuteč-
nila v rámci výtvarné soutěže ,,Bota Ces-
ťačka Hradečačka“. Soutěž byla vyhláše-
na pro děti z mateřských škol v Hradci 
Králové. Slavnostně byly vyhlášeny vý-
sledky výtvarných prací, autoři nejzda-
řilejších děl byli oceněni a odměněni. 

Mateřská škola Kamarád
a její první cesta Světovou školou

 I v tomto čísle Zpravodaje přinášíme informace o dění z MŠ Kamarád. Jak první 
 školka zapojená v projektu Světová škola uzavřela své celoroční úsilí o titul? 
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Odměny do soutěže věnovala firma Vý-
tvarné potřeby Pavel Hejl. 

V rámci celoročního projektu jsme navá-
zali spolupráci s Integračním centrem 
pro cizince Kuro Hradec Králové, což 
je místo, kde se cizinci mohou bezplat-

ně vzdělávat, učit se českému jazyku, 
dostane se jim právního a sociálního 
poradenství, scházejí se a pro širokou 
veřejnost pořádají nejrůznější akce kul-
turní i vzdělávací. Cizinci naši školu na-
vštěvovali v průběhu celého školního 
roku. Společně jsme podnikali rozmanité 

akce. Prostřednictvím IC jsme měli mož-
nost na vernisáži poznat další zajímavé 
kouty světa – například Peru, Itálii, Bolívii, 
Vietnam, Ukrajinu a Rusko. Za Rusko vy-
stoupila slečna Oxana Evsina, naučila děti 
několika ruským slovíčkům, ruský tanec 
a zazpívala píseň ve svém rodném jazyce.

V samém závěru školního roku 2014/2015 
nás ještě čeká Peace Run (Mírový běh), 
což je nejdelší štafetový běh s hořící po-
chodní přes více než 140 zemí světa. Je 
inspirací k hledání toho, co nás spojuje 
a co skutečně vyjadřuje slovo mír. Jeho 
posláním je překonání hranic mezi náro-
dy a zároveň hranic v nás samých.

Prostřednictvím projektu ,,Učíme světo-
vě“ bychom chtěli ukázat veřejnosti, že 
předškolní vzdělávání je plnohodnotným 
stupněm školského systému a že naše 
vzdělávací metody obsahují globální 
přesahy. 

Naše úsilí snad ještě může co nejpřesněji 
vystihnout motto: „Mysli globálně, jednej 
lokálně.“ Nyní již netrpělivě čekáme, zda 
bude naše obhajoba uspokojivá a naše 
škola získá titul Světová škola. Držte nám 
palce. 

Bc. Marie Josková, DiS. 
ředitelka MŠ Kamarád, Hradec Králové

CO SE DĚJE
...ve vaší škole



(Nejen) sportovní odpoledne  
na podporu studia malých tibetských mnichů  

SPORTUJ 
A 

POMÁHEJ 
vstupné 20 Kč a více 

v pátek 27.3. 2015 v hale Gymnázia Chotěboř od 15:00 

podrobný program najdete na www.gch.cz nebo na facebookových 
stránkách Chotěbořské skupiny Amnesty International 

 

CO SE DĚJE
...ve vaší škole

POZVÁNKY
na místní akce

Načerpejte
inspiraci!
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Briefing papers

Vážený pane starosto,

naše škola v minulém školním roce již po třetí obhájila mezinárodní titul Ekoškola. Protože si uvědomuje-

me, že v problematice životního prostředí je nutné věnovat se lokálním problémům, které přerůstají v pro-

blémy globální, zapojili jsme se v letošním školním roce do projektu Světová škola vzdělávacího programu 

Varianty společnosti Člověk v tísni. Vzdělávací program Varianty podporuje globální rozvojové vzdělávání 

a směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život. 

V tomto školním roce jsme se v rámci projektu Světová škola rozhodli navázat na loňskou informační kam-

paň o problematice palmového oleje a zaměřili jsme na problematiku potravin ve spojení s právy zvířat 

a celkově životního prostředí. 

V rámci obce chceme zvýšit informovanost spoluobčanů o původu potravin a jejich vlivu na ŽP. 

6. května v 16.30 bychom chtěli v místním kině uskutečnit výstavu naučných plakátů o problematice po-

travin s vystoupením žáků na naší tradiční Ekoshow. Prosíme Vás, zda byste tuto naši akci podpořil zapůj-

čením místního kina i svou účastí.

S pozdravem

Ekotým, Základní škola J. V. Sládka ZbirohZŠ
 Z

BI
RO

H

Dobrý den,

jsme žáci gymnázia PORG v Ostravě – Vítkovicích (třída Prima) a rádi bychom Vás pozvali na závěrečnou 

akci, která završí celoroční snahu o získání certifikátu s názvem Světová škola.

Světová škola je zvláštní titul, který se získává po splnění několika podmínek. Je to škola, ve které se zají-

máme o globální problémy světa, o problémy rozvojových zemí a o světové dění vůbec. 

Vybrali jsme si chránění ohrožených zvířat a nejvíce se zaměřujeme na slony. Během projektu jsme poznali 

organizaci Kola pro Afriku a Save elephants, které spolu spolupracují.

Navštívili jsme Zoo – Ostrava, kde jsme se věnovali ohroženým zvířatům. Naše škola je sběrné místo kol 

pro projekt Kola pro Afriku, který má pomoci ochráncům slonů, kteří se tak můžou rychleji přepravovat po 

národních parcích a slony tak střežit před pytláky.

Zveme vás na závěrečnou akci a prosíme o natočení krátké reportáže.

Cílem akce je alespoň trochu poodkrýt tematiku ohrožených druhů zvířat, zejména slonů. A seznámit 

veřejnost s možností dobrovolné pomoci (finanční i jiné) organizacím, které se zabývají tímto problémem. 

Naše pozvání přijali dobrovolníci organizací SAVE ELEPHANTS a KOLA PRO AFRIKU, kteří nám své aktivity 

krátce představí. Závěr akce příjemně ukončí naše školní kapela After School of Rock. Neváhejte tedy přijít 

a podpořit studenty a informovat veřejnost. 

Děkujeme za vaši podporu a spolupráci žáci Primy, Gymnázia PORG - Ostrava

PO
RG

 O
STR

AVA

CO SE DĚJE
...ve vaší škole
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SŠ diplomacie a veřejné správy v Mos-
tě získala titul Světová škola v roce 2014. 
Letos se studenti zaměřili na téma homo-
fobie a podpořili svou místní akcí překo-
návání předsudků a stereotypů vůči této 
homosexuální menšině. Ve čtvrtek 23. 
dubna 2015 prošel městem duhový po-
chod v rámci Pride festivalu. 

Pochod byl zahájen u budovy školy v uli-
ci Aloise Jiráska a pokračoval ulicí ČSA 
k Luně, poté Skupovou ulicí k obchod-

nímu domu Prior až na 1. náměstí, kde 
proběhlo velké fotografování účastníků 
a osvěta občanů města. Mezi studenty 
zavítala také náměstkyně primátora Ing. 
Vladimíra Ilievová.

Tato akce byla vyvrcholením celoročního 
snažení studentů a pedagogů školy. Ce-
lého duhového představení se zúčastnilo 
více než 70 studentů a pedagogů, kteří 
v jeho průběhu rozdávali letáčky se základ-
ními informacemi obhajujícími základní 

lidská práva gayů a lesbiček. Kromě letáč-
ků, které již před pochodem rozeslali také 
na mostecké školy a obecní úřady v okolí 
města, studenti poskytovali kolemjdoucím 
také další zajímavé informace a vysvětlení. 

Celkově byli do duhy oblečení studenti při-
jímáni občany města velmi pozitivně, ne-
setkali se s žádným odsouzením. Samotní 
účastníci se velmi dobře bavili a zároveň si 
zlepšili své sociální kompetence a rozšířili 
znalosti v oblasti dodržování lidských práv.

Monitorované školy – Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. v Mostě

Pride festival:
pochod proti HOMOFOBII

CO SE DĚJE
...ve vaší škole

Účastníci festivalu na náměstí před budovou Magistrátu města Mostu



| 11

CO SE DĚJE
...u nás aneb Inspirace pro vás

Velke otazky o svete
Seminář metody filozofie pro děti

Přemýšlíte jak učit poutavě o složitých tématech dnešního světa?

Vyzkoušejte koncept Filozofie pro děti.  Tato metoda umožňuje účastníkům (a to nejen dětem) 

vést společný dialog a jeho prostřednictvím hledat odpovědi na „velké“ otázky,  

naslouchat různým myšlenkám a zkoumat problémy a témata současného světa.

Filozofie pro děti podporuje myšlení, které je kritické a tvořivé, spolupracující a citlivé.  

Na semináři budete mít příležitost „filozofovat“ a získat základní představu o této metodě.

Vzdělávací program Varianty pořádá jednodenní seminář „Velké otázky o světě“  

s akreditací MŠMT. Semináře jsou určeny učitelům základních a středních škol.  

Účastníci si hradí pouze náklady na dopravu.

Seminář v Ostravě
TERMÍN: 16. 6., 9:00 - 17:00

MÍSTO KONÁNÍ: 
Impact Hub Ostrava, 
Sokolská třída 1263/24, Ostrava.
Přihlásit se můžete do 10. června zde

Seminář v Plzni
TERMÍN: 27. 8., 9:00 - 17:00

MÍSTO KONÁNÍ: 
„Plzeň – zastávka“, 
Přeštická 1761/4  , Plzeň.
Přihlásit se můžete do 21. srpna zde

S dotazy nás kontaktujte na tel.: 222 350 805  
nebo e-mailem na jana.kubelkova@clovekvtisni.cz 
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Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni pořádá 

LETNÍ ŠKOLU PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL
Termín: 23.–25. 8. 2015 | Místo konání: Český ráj (bude upřesněno)

Zveme vás na zážitkový pobyt, jehož cílem je především načerpat novou energii a inspiraci do dalšího školního roku. Dopřejte své hlavě i tělu  
odpočinek v Učitelských lázních! Tématem letošních lázní je „stavitel“ školy. Chceme prozkoumat školu a všechny, kterých se týká, zjistit,  

jak si školu představují, co potřebují a co je pro to třeba udělat.

Kapacita je 25 účastníků.

Zájemci o relaxaci v našich lázních přihlaste se nejpozději do 30. 6. 2015 na stránkách Variant.

Učitelské lázně budou finančně podpořeny Českou rozvojovou agenturou a Ministerstvem zahraničních věcí ČR  
v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. 

Účastníci přispívají částkou 1200,- Kč a hradí si dopravu na místo konání.

Přijeďte prozkoumat školu nejen svýma očima, ale i očima vašich žáků, jejich rodičů i široké veřejnosti...

Těšíme se na vás!

Člověk v tísni, o. p. s., vzdělávací program Varianty  
Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 

tel. +420 222 350 830, mail: klara.doudova@clovekvtisni.cz

www.varianty.cz | www.clovekvtisni.cz

Kdo buduje prostor školy, její plány a hodnoty? Pro koho školu stavíme? Jak zajistit, aby se v ní cítil dobře učitel, žák,  
rodič i školník? Je učitel a žák jen role? Kdy se z nás stávají učitelé a z dětí žáci? Jak se nám ve škole žije?  

Jsou dětmi jenom žáci? Může se i Pažout stát architektem školy?

CO SE DĚJE
...u nás aneb Inspirace pro vás
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Zapoj se!
vytvoř komiksový příběh a ztvárni, jak si představuješ školu pro všechny.

Zamysli se!
Co se chceš naučit od svých spolužáků a svých učitelů? Co ty můžeš naopak naučit své 
učitele? Jak se do dění ve škole mohou zapojit rodiče? Jak se můžeš ty a tvá škola za-
pojit do života obce? 

více informací a podmínky soutěže na www.varianty.cz/soutez
uzávěrka přihlášek: 12. 10. 2015

sledujte nás i na facebooku: www.facebook.com/komiksovasoutez

Společnost Člověk v tísni ve spolupráci s Asociací středoškolských klubů ČR 
 vyhlašuje 5. ročník soutěže

Bohouš a Dáša mění svět

Baví tě komiksy? Pálí tě, co se děje kolem nás? 
zúčastni se komiksové soutěže!

letošní téma 

škola  
pro všechny
• škola jako místo setkávání
• škola jako místo otevřené všem dětem  

bez rozdílu
• Škola nejen pro žáky, ale i pro učitele, ředitele, rodiče a sourozence, 

lidi z okolí, školníka...
• škola jako místo, kde se cítím dobře

CO SE DĚJE
...u nás aneb Inspirace pro vás


